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Szerződés

megkötésének előzményei:
Megrendelő 2013 . május 23-án a 2011. évi CVIII. tv . (Kbt.) alapján a Megrendelő a Kbt. 122.
§ (7) bekezdés a.) pontja alapján nemzeti értékhatárt elérő , hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
TIOP-3.4.3-1111-2012-0001. kódjelű „Javítóintézeti ellátás biztosítása fiúk részére a
Dunántúlon" című kiemelt projekthez kapcsolódóan „Tervezői művezetői feladatok
ellátása" tárgyban. A közbeszerzési eljárás nyertese az EGBERSTONE Korlátolt
Felelősségű Társaság Ajánlattevő lett, ezért Megrendelő vele köti meg jelen szerződést.
Szerződő

Felek jelen szerződést az eljárás ajánlattételi felhívása és annak mellékletei ,
valamint a nyertes ajánlattevővel tartott tárgyalás és a nyertes ajánlata alapján kötik meg.
1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A jelen szerződés tárgya tervezői
rendelet 15. § szerint.

művezetői

feladatok ellátása a 191 /2009. (IX. 15.) Korm.

A Vállalkozó a megbízást a rá vonatkozó feltételek ismeretében elfogadja, és felelősségének
tudatában kijelenti, hogy a megbízás első osztályú minőségben való teljesítéséhez szükséges
jogosultsággal, tapasztalattal, megfelelő képzettségű és gyakorlatú személyzettel rendelkezik.
A Megrendelő megrendeli a Vállalkozó jelen szerződéssel elvállalja a Megrendelő javára
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program TIOP-3.4.3-11/1-2012-0001. kódjelű
„Javítóintézeti ellátás biztosítása fiúk részére a Dunántúlon" című kiemelt projekthez
kapcsolódóan Tervezői művezetői feladatok ellátását: építészet, tartószerkezet,
épületgépészet, épületvillamosság szakágakban.
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Tervezői művezetés

/szakági tervezői művezetés/ :

A tervezők az építtető képviselőjeként a műszaki ellenőrrel együttműködve a tervek
megvalósulását ellenőrzik.
A tervezők szükséges időközökben megjelennek az építési helyszínen, és
szemrevételezés útján megismerkednek a kivitelezés menetével és minőségével , hogy
általánosságban megállapítsák: a kivitelezés oly módon történik, hogy a létesítmény,
ha elkészül, megfelel a tervekben foglaltaknak.
A helyszíni szemlék alapján, mint tervező (szakágak szerint) tájékoztatja az építtetőt a
kivitelezés menetéről és minőségéről és e minőségében törekszik arra, hogy megóvja
az építtetőt a hibás vagy hiányos kivitelezéstől , az esetleg műszakilag indokolható
változtatások elfogadásáról, amelyek az épület működésére és üzemeltetésére hatással
lehetnek.
A tervezők az építési vállalkozónak közvetlenül nem adnak utasítást, nem irányítják
munkáját, nem felelősek a kivitelezés során alkalmazott technológiákért, eljárásokért,
eszközökért, az építési munkák sorrendjéért és menetéért, az élet-és vagyonbiztonság
érdekében hozott intézkedésekért és betartatásukért, mivel ezek az építési vállalkozó
és a felelős műszaki vezető felelősségi körébe tartoznak.
A tervezők részt vesznek a műszaki átadás-átvételi eljárásban és nyilatkoznak, hogy a
munkarész vagy a létesítmény a tervek szerint készült.
A tervezők nyilatkozata a műszaki átadás-átvételi eljárásban a helyszíni szemléken
nyert tájékozottságukon, a műszaki ellenőr ajánlásán, a kivitelező által szolgáltatott
adatok, valamint a hatóságilag vagy az építési szerződésben előírt vizsgálatok
eredményén alapul , és annak megállapítására szorítkozik, hogy ~z elkészült
létesítmény a tervező tájékozottsága, ismerete és meggyőződése szerint megfelel a
terveiben foglaltaknak, valamint az esetleges változtatások megfelelnek az
előírásoknak és az engedélyeknek.
Az elkészült munka átvételére tett javaslata nem jelenti azt, hogy a tervező
a.) kimerítően és folyamatosan figyelemmel kísérte volna a kivitelezés menetét és
minőségét ,

ellenőrizte volna a kivitelezés során alkalmazott szerszámok, eljárások és
technológiák alkalmasságát,
c.) átvizsgálta volna az anyag- és alvállalkozói számlákat, bizonylatokat és egyéb
adatokat,
d.) tisztázta volna, hogy az építési vállalkozó a korábban felvett összegekkel hogyan
gazdálkodott.
A tervezői művezetés keretében a tervező nem folytat sem tervezési, sem műszaki
ellenőri tevékenységet, nem igazol szállítmányt, munka vagy munkarész elkészültét,
nem rendeli el kivitelezési munka vagy szállítmány módosítását, nem állítja le a
kivitelezést vagy szállítást, nem tagad meg szállítmány átvételét, nem küld vissza
szállítmányt, nem függeszti fel az építési vagy szállítási szerződést.
A tervezők megvizsgálják és jóváhagyják az építési vállalkozó által előterjesztett
műhely terveket, anyag mintákat, az építési vagy szállítási szerződéstől eltérő
kivitelezési megoldásokat, de csak az építési vállalkozó által előterjesztett adatok
összhangja és a tervezési koncepcióval való egyezés szempontjából és mértékéig.
A tervezők vizsgálatának nem tárgya az előterjesztés teljessége és helyessége, a
mennyiségek, mértékek ellenőrzése. Valamely rész jóváhagyása nem jelenti az
egésznek a jóváhagyását.

b.)
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A tervezők feladata az építési szerződés értelmezése; az építtető vagy az építési
vállalkozó írásban kifejezett kérésére állást foglalni az építtető és az építési vállalkozó
között felmerülő vitás kérdésekben. A tervezők ilyen állásfoglalásában pártatlanok
maradnak, s az építtető és az építési vállalkozó szerződésben vállalt kötelezettségeik
betartására törekszenek.

2. A szerződés teljesítési határideje
a tervezői művezetés szolgáltatást az építési szerződés érvénybe lépésétől a
műszaki átadás-átvételi eljárás befejezéséig, sikertelen műszaki átadás-átvételi eljárás esetén
pedig az eljárás kezdetétől számított harminc napig teljesítik.
A

3.

tervezők

Vállalkozói díj, fizetési feltételek

3.1. A Vállalkozót jelen szerződésben foglalt feladatai teljesítéséért 23.000.000.- Ft + 27%
áfa, azaz Huszonhárommillió forint+ 27% áfa vállalkozói díj illeti meg.
[Az ajánlattevő ajánlata alapján töltendő ki.}
3.2. A Vállalkozó jelen szerződés szerinti tevékenysége ellátása során egyéb költségigénnyel
a Megrendelővel szemben nem léphet fel.
3.3. Megrendelő 30% előleget fizet. (amennyiben Vállalkozó az ajánlatban úgy nyilatkozik,
hogy előlegre igényt tart).
Az

előleg

összege a végszámlából kerül levonásra.

A Szállítói előleg igénybevétele és a folyósításának feltételei
Szerződő Felek rögzítik, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1 b)-(le) bekezdése
alapján Vállalkozó jogosult jelen szerződés - támogatási szerződés terhére - elszámolható
összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésére. Vállalkozó tudomásul
veszi, hogy jelen szerződés finanszírozásában és annak keretében nyújtott szállítói előleg
folyósításában a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) mint támogató, és a képviseletében
mint
... ............ ...... ......... .... ...... ... .... ...... ... .. .... .............. ......... ..... .,
Közreműködő Szervezet (KSZ) vesz részt.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az NFÜ a szállítói előleg kifizetését független, az NFÜ által
megbízott ellenőr ellenőrzéséhez kötheti. Az ellenőrzés megállapításai a Megbízottra nézve
kötelező erővel bírnak.
Vállalkozó köteles az igénybejelentése alapján folyósítandó szállítói előleg összegének
megfelelő mértékű, az NFÜ javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosítékot
nyújtani.
Szállítói előleg biztosítékaként gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet Vállalkozó cégjegyzésre jogosult - vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi
tulajdonosának kezességvállalása, valamint garanciaszervezet által vállalt kezesség is
elfogadható. Vállalkozó egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak
azonban a ' szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan
rendelkezésre kell állnia.
Vállalkozó a biztosítékot a szállítói előleg - külön előlegbekérő okiratban történő igénylésével köteles közvetlenül a KSZ részére benyújtani a Kedvezményezett
(Ajánlatkérő/Megrendelő) egyidejű értesítése mellett. Szállítói előleg kizárólag az NFÜ által
rendelkezésre bocsátott okirat minta alapján benyújtott biztosíték ellenében folyósítható.
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Vállalkozó tudomásul veszi, hogy szerződésszegő magatartása esetében a biztosítékot a KSZ
jogosult azonnali hatállyal lehívni.
Vállalkozó tudomásul veszi és egyben elismeri, hogy szerződésszegésnek minősül különösen,
de nem kizárólagosan, ha a Megbízott :
ellen a Cégközlönyben közzétett módon csőd-, felszámolási, végelszámolási,
hivatalból törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendezési
eljárás van folyamatban;
30 napot meghaladó időre köztartozóvá válik;
a szerződés (rész)teljesítését határidőben nem kezdi meg, vagy annak
(rész)teljesítésével - érdekkörében felmerült okból - hatvan napos késedelembe esik;
érdekkörében felmerült okból következik be a projekt meghiúsulását vagy tartós
akadályoztatását előidéző körülmény;
részéről, vagy harmadik személy részéről nyújtott biztosíték megszűnik, megsemmisül
vagy értéke egyébként számottevően csökken, és megfelelő új biztosíték, vagy az
értékcsökkenésnek megfelelő további biztosíték nyújtásáról a KSZ felszólítására a
megszabott határidőn belül nem intézkedik;
tevékenységének valamely jogszabály rendelkezéseit sértő volta ellenőrzésre jogosult
szerv által megállapításra kerül;
a szállítói előleg összegét a szerződés teljesítését biztosító céltól eltérő módon
hasznosítja vagy használja fel, vagy a felhasználás támogató általi ellenőrzését
megakadályozza;
valótlan, hamis adatszolgáltatása hitelt érdemlően bebizonyosodik.
A szállítói előleget a Vállalkozó - az előlegbekérő okirat benyújtásával - közvetlenül a KSZtől igényelheti a Kedvezményezett (Ajánlatkérő/Megrendelő) egyidejű értesítése mellett. A
Kedvezményezett (Ajánlatkérő/Megrendelő) az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a
szállítói előleggel kapcsolatos észrevételeit a KSZ-nek. Ennek hiányában a szállítói előleg
igénylést a Kedvezményezett (Ajánlatkérő/Megrendelő) részéről elfogadottnak kell tekinteni.
A KSZ a Kedvezményezett (Ajánlatkérő/Megrendelő), illetve az NFÜ által megbízott ellenőr
nyilatkozatát is figyelembe véve dönt a szállítói előleg igénylésének teljesítéséről.
A Megbízott köteles a folyósított szállítói előlegről számlát kiállítani és azt a
Kedvezményezett (Ajánlatkérő/Megrendelő) részére megküldeni. A Kedvezményezett
(Ajánlatkérő/Megrendelő) köteles a szállító által megküldött előleg-számlát - annak
beérkezését követő 5 napon belül záradékolni és annak általa hitelesített másolati példányát a
KSZ részére időközi kifizetési igénylés keretében megküldeni.
A szállítói előleg jóváhagyott összegét a KSZ köteles az előlegbekérő okirat kézhezvételétől
számított 15 napon belül folyósítani a Vállalkozó részére.
Vállalkozó köteles a részére folyósított szállítói előleg összegét a szerződés céljával és
tartalmával összhangban felhasználni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a KSZ a szállítói
előleg felhasználást jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán - ideértve a Vállalkozói
szerződésszegésének eseteit is - fenntartja magának a jogot a szállítói előlegnek a szerződés
céljával és tartalmával nem összeegyeztethető módon történő felhasználása vagy hasznosítása
esetén a szállítói előleg visszakövetelésére, valamint annak visszafizetése hiányában a
biztosíték lehívására.
3.4. A kivitelezéshez igazodva 25-40-65% teljesítésnél 1-1 db résszámla, majd 100%
teljesítésnél 1 db végszámla nyújtható be. Az előleg összege a végszámlából kerül
levonásra.
3.5. A számlázás és kifizetés pénzneme magyar forint.
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3.6. Számla kiállításakor a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, illetőleg a Közreműködő
Szervezet által kiadott pénzügyi útmutató szerint kell eljárni.
3.7. Számlát benyújtani csak a Megrendelő képviselője által leigazolt (aláírt)
teljesítésigazolás mellett lehet.
3.8. Ha a Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával összefüggésben, úgy
a Megrendelő köteles a kifogásolt számlát 10 napon belül visszajuttatni a
Vállalkozóhoz. Ebben az esetben az átutalási határidőt a korrigált számla Megrendelő
általi kézhezvételétől kell számítani.
3.9. A számla kiegyenlítésére a Kbt. 130. §-ban foglaltak szerint kerülhet sor szállítói
finanszírozással. A kifizetés a 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A §.hatálya alá tartozik.
3 .10. A számla késedelmes kiegyenlítése esetén Megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló
módosított 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 301/A. § (2) bekezdése szerinti
késedelmi kamatot köteles megfizetni a Vállalkozónak.
3.11. A kamatfizetési kötelezettség esedékességére a Ptk. 301/A. § (3) bekezdése az irányadó.

4.

Szerződő

Felek jogai és kötelességei

4.1. Vállalkozó a megbízást elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban
meghatározott feladatokat teljesíti.
5.

A szerződés módosítása

A szerződést mindkét fél belegyezésével kizárólag a Kbt. 132. §-ában foglaltak alapján
írásban lehet módosítani. Nem minősül szerződésmódosításnak a felek nyilvántartott
adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában, illetve
fax-vagy telefonszámában bekövetkező változás, továbbá a kapcsolattartók adataiban
bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet - az eset
körülményeitől függően - vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás
bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni.

6.

Szerződésszegés

6.1.

Szerződésszegésnek minősül

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.
6.7.

minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során
bármelyik fél jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely
kötelezettségének teljesítését elmulasztja.
Amennyiben a Vállalkozó a szerződést megszegi, kötbér és kártérítési felelősséggel
tartozik, kivéve, ha bizonyítja, hogy a szerződés teljesítése során úgy járt el, ahogy az
gazdálkodó szervezettől az adott esetben elvárható.
A fenti szerződésszegés következményei alól nem menetesít az a körülmény, hogy a
szerződésszegést a Vállalkozó, mint gazdálkodó szervezet irányítására, felügyeletére
jogosult szerv intézkedése okozza.
A Vállalkozó neki felróható okokból történő késedelmes teljesítés esetén a késedelem
minden napjára 10.000.- Ft késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. A
Megrendelő jogosult a késedelmi kötbér összegét a számla összegéből levonni.
Nem illeti meg késedelmi kötbér a Megrendelőt, ha a késedelemre a tervező és a
Vállalkozó szakmai vitájának elhúzódása miatt kerül sor.
A hibás teljesítési kötbér mértéke a bruttó megbízási díj 10%-a.
A szerződés a Vállalkozónak felróható okból történő nem teljesítése esetén a Megrendelő
meghiúsulási kötbért számít fel. A szerződő felek nem teljesítés alatt a következőket értik:
a teljesítés Vállalkozó részéről történő lehetetlenné válása, a feladatok nem szerződés
szerinti hibás teljesítése, illetőleg a szerződés teljesítésének a Vállalkozó által történő
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megtagadása. A meghiúsulási kötbér mértéke: a bruttó vállalkozói díj 20%-ának
megfelelő összeg.
6.8. A kötbér megfizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel
okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.
6.9. Amennyiben jelen szerződés alapjául szolgáló, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a
Megrendelő között létrejövő támogatási szerződést a Megrendelő a Vállalkozónak
felróható okból szegi meg, és emiatt kára keletkezik (pl. támogatás vagy annak egy
része visszavonása), a Vállalkozó a Ptk. 355. § (4) bekezdése alapján köteles
megtéríteni az esetlegesen visszatérítendő támogatás és kamatai összegét.

7.

A szerződés

megszűnése

7.1. A szerződés közös megegyezéssel bármikor megszüntethető, illetve a szerződésben
foglalt feladat teljesítésével megszűnik .
7.2. A közös megegyezésen, rendes felmondáson, illetve a szerződésteljesítéssel történő
megszűnésén
túlmenően a felek
a szerződést azonnali hatállyal egyoldalú
jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás), ha
- a másik fél a szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit ismételten nem
teljesítette, s erre a másik fél határidő tűzésével felszólította és a határidő
eredménytelenül telt el ;
- a Vállalkozó ellen csődeljárás indult és a vonatkozó jogszabályok alapján tartott
tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék
megszerzésére;
- bírósági döntés szerint a csődeljárás során a hitelezőkkel nem jön létre egyezség;
- a Vállalkozó az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás
megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján;
- a másik fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján
megállapítja;
- a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza,
- a Vállalkozó olyan személyt von be a tervezői művezetésre , aki nem rendelkezik a
megfelelő jogosultsággal.
7.3. A szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése, illetve rendkívüli felmondása
esetén a szerződő felek egymással elszámolnak az elvégzett munka arányában.
7.4. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésnek bármilyen okból
történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat a
szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja.

8.

Alkalmazandó jog
Jelen

szerződést

a Magyar Köztársaság jogrendje szerint kell értelmezni. A
szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a következő jogszabályokat kell
figyelembe venni:
- Ptk„
Kbt„
- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 19112009. (IX. 15.) Korm. rendelet.

9.

Eljárás jogvita esetén
Jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést Szerződő Felek békés
úton kísérelnek megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére
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Szerződő Felek - a pertárgy értékétől függően - a Debreceni Járásíróság,
Debreceni Törvényszék illetékességét kötik ki.

10.

illetőleg

a

Egyéb

10.1 A Kbt. 128. § (2) szerződés alapján Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés
teljesítése során kizárólag a közbeszerzési eljárási ajánlatában megjelölt alvállalkozó
működhet közre, valamint köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, aki
(amely) a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában. A
Vállalkozó köteles a Megrendelő részére bejelenteni, ha olyan alvállalkozót kíván bevonni a
teljesítésbe, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg, és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia
kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. § szerinti
kizáró okok hatálya alatt.
10.2.A közbeszerzési eljárás ajánlatában megnevezett személyek/szervezetek az alábbiak:
- építész: Reskó Péter
- gépész: Etemez Vjacseszlav
- villamos: Nagy Zsolt
- statikus: Losonczi Péter
10.3.Vállalkozó tudomásul veszi, hogy kizárólag a Kbt. 128. § (3) bekezdésében leírt módon
lehetséges a fent megnevezett alvállalkozó vagy szakember módosítása.
10.4.A Kbt. 125. § (4) bekezdése a) pontja alapján Vállalkozó tudomásul veszi, hogy nem
fizethet, illetve számolhat el jelen szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket,
melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság
tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére
alkalmasak.
10.5.Vállalkozó vállalja, hogy jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi, és a Kbt. 125. § (5) bekezdés
szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
10.6.Megrendelő a Kbt. 125. § (4) és (5) bekezdése szerint az ott foglalt esetekben jelen
szerződést jogosult és egyben köteles is felmondani.
10.7.A következő dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik és ezzel együtt
kezelendők:

Aján}attéte}i felhívás,

Ajánlat-kiírási Dokumentáció,
A Vállalkozó ajánlata.
10.8. A fenti dokumentumok és a szerződés egymást elválaszthatatlanul értelmezik, azaz
amennyiben a jelen szerződés és a fenti dokumentumok tartalma között ellentmondás
van, akkor a jelen szerződés az irányadó. A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben
- amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt dokumentumok tartalmaznak
rendelkezéseket - a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesülnek. A tartalmuk
közötti ellentmondás esetén a dokumentumok felsorolásuk sorrendjében irányadóak.
10.9. Megrendelő részéről a kapcsolattartó személy: Magyari László
Telefon: 06 52 486-321
Telefax: 06 52 486-321
E-mail: dbjavito@dji.hu
[A szerződéskötéskor kerül megadásra.}
10.10. Vállalkozó részéről a kapcsolattartó személy: Struba Péter Erik
Telefax: 06 52 555-540
E-mail: egberstone@gmail.com
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[Az ajánlattevő által ajánlatának megfelelően töltendő ki.]
10.11 . Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben
érvénytelen lenne vagy érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége egyebekben
azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkül Szerződő Felek a szerződést nem kötötték
volna meg.
10.12. Jelen szerződés 4 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A
szerződés 2 eredeti példánya a Vállalkozót és 2 eredeti példánya pedig a Megrendelőt
illeti meg.
10.13. Jelen szerződés aláírása napján lép hatályba.

Debrecen, 2013 . június 28. ~~~-tv11~
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